
 

 

Številka: 187-2/2011-1 
Datum:   15.4.2011 
 

 
NAVODILO IN OPOZORILO 

prijaviteljem za izpolnjevanje prijave na javni razpis za sofinanciranje programov s 
področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica v letu 2011 

 

 
Pred izpolnjevanjem pazljivo preberite vso razpisno dokumentacijo, katere sestavni del je 
tudi objavljen javni razpis. 
 
Rok za prijavo na razpis je do ponedeljka, 16.5.2011 do 13.00 ure. 
Prijavo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti kot priporočeno pošiljko na 
naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, ali 
osebno oddajte v glavni pisarni  št. 38/I Mestne občine Nova Gorica z oznako »Javni 
razpis PODROČJE ZASVOJENOSTI 2011 – NE ODPIRAJ «. Na hrbtni strani ovojnice 
mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno 
poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev. 
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Vse vloge, prispele po 
roku za prijavo in nepopolne vloge, bodo zavržene. 
 
Za pravočasno se šteje prijava, ki do izteka roka, to je do 16.5.2011 do 13.00 ure 
prispe na naslov naročnika oziroma je vložena v sprejemni pisarni naročnika (soba 
38/I).  

Odpiranje prijav na javni razpis ni javno.  
 
 
NAVODILA ZA PRIJAVO: 

 
1. Prijava na javni razpis mora biti izpolnjena izključno na predpisanih obrazcih v 

čitljivi obliki.  
2. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v 

razpisnem obrazcu. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak 
posamični program izpolniti ločen obrazec.  

3. V postopku javnega razpisa bo izbran največ po en izvajalec za posamezno 
vsebino po sklopih, lahko pa bo izbran en izvajalec za posamezen program, 
posamezen, več ali vse sklope. 

4. Za posamezno razpisano vsebino bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje 
število točk. V kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom točk ne zbere 
najmanj 70% možnih točk (63 točk od 90 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. 

5. Pod točko V. Finančna konstrukcija programa morajo biti zneski izraženi v EUR. 
Skupen znesek prihodkov se mora ujemati z zneskom odhodkov.  

 
 
 

 


